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Dat dit proefschrift gereed is gekomen is te danken aan de inspanning van veel mensen 
binnen en buiten het UMCG. Mijn promotoren, collega’s, familie en vrienden hebben 
mij op een geweldige manier over de hindernissen geholpen die ik onderweg ben tegen-
gekomen. Ik wil een aantal mensen in het bijzonder noemen;

Prof. dr. S.J.L. Bakker, beste Stephan, ik ben ontzettend dankbaar dat je mij de kans 
hebt geboden (en slechts een klein beetje hebt aangedrongen) om dit MD/PhD traject te 
doen. Mijn promotietijd was niet alleen ontzettend leerzaam, maar ook gewoon heel erg 
leuk. Ik heb veel geleerd van je taalgevoel, oog voor detail en kennis van statistiek. Ik heb 
altijd blindelings kunnen vertrouwen op je wetenschappelijke inzicht. Daarnaast vind ik 
het bewonderenswaardig dat je ondanks je drukke agenda belangeloos tijd hebt gestoken 
in mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Prof. dr. G. Navis, beste Gerjan, ik respecteer je wetenschappelijke inzicht enorm en het 
was fijn om op jouw expertise te kunnen vertrouwen.  Ik wil je hartelijk danken voor je 
waardevolle adviezen.

Prof. dr. J.A. Lisman, Prof. dr. ir E.J.M. Feskens, en Prof. dr. Y.M. Smulders, hartelijk 
dank dat jullie de tijd hebben genomen om mijn proefschrift kritisch door te lezen en te 
beoordelen. 

Alle patiënten die belangeloos hun gegevens beschikbaar hebben gesteld voor research; 
zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest. Bedankt! 

Alle co-auteurs van mijn manuscripten, bedankt voor de prettige samenwerking. 

J.E. Kootstra, beste Jenny, bedankt dat ik altijd bij jou kon aankloppen voor hulp en in-
formatie. Dr. R.P.F. Dullaart, beste Robin, bedankt voor de fijne samenwerking. 

De collega’s van het Diabetes Centre, met name Nanno Kleefstra en Prof. dr. H.J.G. Bilo, 
bedankt voor de fijne samenwerking en jullie gastvrijheid op de EASD. Klaas Groenier, 
hartelijk dank voor je uitstekende statistische adviezen en hulp. 

Prof. dr. D. Kromhout, hartelijk dank voor de prettige samenwerking.

Mijn paranimfen: Jorien, ik vind het bijzonder waardevol om zo’n goede en lieve vrien-
din te hebben. Ineke, mijn partner in crime als het om STATA en statistiek gaat; ik heb 
niet alleen ontzettend veel van je geleerd, maar ook heel veel plezier met je gehad. Dank-
julliewel dat jullie aan mijn zij willen staan tijdens de verdediging van mijn proefschrift. 
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JC Mantis, bedankt voor het begrip wanneer de geneeskunde-mantissen het weer over 
leervragen hadden of er voor de zoveelste keer een woensdag werd overgeslagen voor een 
tentamen, maar ook als er werd gesproken over opleidingsplekken, sollicitaties en manus-
cripten. We hebben samen een geweldige studententijd gehad en ik hoop dat we elkaar nog 
heel lang zullen blijven zien. In het bijzonder Jara, je filosofische blik op het leven heeft me 
geleerd dat niets vanzelfsprekend is. Anne-Marie, ik neem een voorbeeld aan je aangezien 
je het presteert om 120 uur per week te werken en dan nog steeds vrolijk blijft lachen! 

Florine en Anna, jullie zijn lieve vriendinnen! Bedankt voor de gezellige tijd, etentjes en 
welkome afleiding samen in Groningen.

Collega’s op de brug en in het Triade gebouw: onder andere Solmaz, Edwin, Lyanne, 
Niek, Michel, Elise, Debbie, Esmée, Marieke, Gerald, Laura de Vries, Laura Harskamp, 
Marco, Annet, Harmke, Michèle, Isidor, Ilse, Jelmer, Charlotte en Dorien, bedankt dat 
jullie altijd open stonden om samen te werken en om vragen te beantwoorden. Onze 
meetings hebben bijgedragen aan mijn bredere wetenschappelijke ontwikkeling, be-
dankt voor al jullie bijdragen daarin. Niels, het was heel leerzaam om je te begeleiden, 
dank daarvoor. Winie, je bent de allerbeste! Bedankt voor je geduld en al je hulp. In het 
bijzonder Tsjitske, jouw relativerende kijk op de wereld en onderzoek heeft mij op de 
moeilijkere momenten opgebeurd. Janneke, het was een genoegen om deelgenoot te zijn 
van jouw Groningse nuchterheid. Arjan, jouw kennis is niet te evenaren en ik mis nog 
altijd jouw updates over de nieuwste studies en weetjes uit de literatuur.

Chris, Lies, Corine, Khaossou, Tineke en Joris, hartelijk dank dat ik zo welkom ben 
in jullie familie. Bedankt voor alle gezellige familie bijeenkomsten en jullie belangstelling 
in mijn promotie onderzoek. 

Paul, jij hebt mij de handvatten gegeven om “bottlenecks” te elimineren en om “out of 
the box” te denken. Met jouw hulp heb ik zo veel mogelijk “key issues” weten te “tacke-
len”. Wat ik voor onmogelijk houd, maak jij mogelijk. Wanneer ik problemen zie, schiet 
jij ze onderuit. Met niemand kan ik zo goed de wereld doornemen als met jou. Ik ben 
enorm dankbaar voor zo’n lieve, opgewekte vriend en steun! 

Papa en mama, bedankt dat jullie mij alle kansen hebben gegeven om mij zowel binnen 
als buiten het medische vlak te ontwikkelen. Papa, in de tweede klas had ik al discussies 
met jou over inverse verbanden. Wie had dat gedacht dat ik me daar nu nog steeds mee 
bezig zou houden. Zonder al jullie hulp had ik hier zeker niet gestaan. Het is een waardevol 
goed om twee liefdevolle ouders te hebben, waar je onvoorwaardelijk op terug kunt vallen. 

Nicole


